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Verboden bijbels
Bijbelcensuur in de Nederlanden

in de eerste helft van de zestiende eeuw

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding vam het ambt
van hoogleraar in de studie van het Nederlandse

godsdienstige boek tot aan de moderne tijd,
aan de Universiteit van Amsterdam

op vrijdag 15 november 2002

door

August den Hollander



sunt inter illa [biblia] quorum damnatio dubium nullum habet, Gallica praesertim, &
Teutonica

(De decaan van de theologische faculteit van de Universiteit te Leuven in zijn voorwoord

op de index van verboden boeken in 1546.)



Mijnheer de Rector Magnificus, geachte dames en heren,

Inleiding

Wie de boekproductie in de Nederlanden in de zestiende eeuw overziet, komt al
snel tot de conclusie dat het godsdienstige boek daarin verreweg het grootste aan-
deel heeft: tot 1540 zelfs tweederde van de totale boekproductie.1 Niet alle reli-
gieuze werken werden in gelijke mate geproduceerd: de productie van bijbels stak
met kop en schouders boven alles uit.2 Verschillende typen bijbels – kritische edi-
ties, meertalige bijbels, volkstalige bijbels, ‘moderne’ vertalingen en ‘orthodoxe’
Vulgaatedities – kwamen in snel tempo op de Nederlandse markt. De meeste bij-
bels waren in het Latijn of in het Nederlands, maar sommige ook in het Frans of En-
gels.3 Een groot deel van deze bijbels verscheen in Antwerpen, waar ruim de helft
van het totale aantal actieve drukkers in de Nederlanden in deze periode was geves-
tigd.4 Ook werden er bijbels gedrukt in steden als Amsterdam, Delft, Zwolle, Gent,
Leiden en Leuven.

Deze nieuwe bijbelvertalingen werden echter al snel getroffen door allerlei re-
strictieve bepalingen en in toenemende mate ook verboden. De kwestie die ik van-
middag met u wil bespreken, is wat de motieven geweest kunnen zijn om deze bij-
bels te verbieden en dan vooral de Nederlandstalige bijbels. De titel van mijn
verhaal van vanmiddag luidt dan ook: Verboden bijbels. Bijbelcensuur in de Nederlanden
in de eerste helft van de zestiende eeuw.

De eerste ‘moderne’ bijbelvertalingen

Vanaf het begin van de jaren twintig van de zestiende eeuw verschenen in de Neder-
landen moderne, integrale gedrukte bijbelvertalingen in de volkstaal. Deze bijbel-
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vertalingen beoogden vrijwel steeds een tekst te leveren die terugging op de bijbel-
se bronnen, het Hebreeuws en het Grieks. Op deze wijze kon de lezer dicht bij het
oorspronkelijke, zuivere Woord van God komen en via deze weg God zelf leren
kennen.

De geboden tekst in deze bijbels is meestal geen zelfstandige vertaling uit de bij-
belse grondtalen, maar een bewerking of vertaling van een reeds bestaande andere
bijbel. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijbels in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw gaat terug op de tekst van de Lutherbijbel en biedt aldus een vertaling
die, althans op indirecte wijze, teruggaat op het Grieks en Hebreeuws. Een kwart
van de edities – hierbij gaat het om Nieuwe Testamenten – gaat uiteindelijk terug op
het Nieuwe Testament van Erasmus. De overige edities gaan ofwel terug op de be-
staande kerkelijke ‘standaardtekst’, de Vulgaat, ofwel op een of meer andere verta-
lingen.5 Zo zijn voor de samenstelling van de tekst van de eerste complete gedrukte
bijbel in het Nederlands, de Liesvelt-bijbel van 1526, maar liefst zeven verschillen-
de bronnen gebruikt.6

De eerste moderne vertaling die in de Nederlanden verscheen, was die van het
Mattheüs-evangelie uit ca. 1522 door de Amsterdamse uitgever en drukker Doen
Pietersoen.7 De tekst is vrijwel zeker vertaald door de franciscaan Johan Pelt en gaat
onder andere terug op Erasmus’ Novum Testamentum uit 1519. De tekst is voorzien
van glossen waarvoor deels gebruik is gemaakt van Erasmus’ aantekeningen en
deels van de verklaringen van Nicolaus van Lyra. Op 23 maart 1524 werd in op-
dracht van keizer Karel V een bevel gepubliceerd tegen de ‘drukkers, verkoopers of
bezitters’ van verschillende boeken, waaronder ‘het Evangelie van St. Mattheus’.8

Onder verwijzing naar het eerder uitgevaardigde edict van Worms, beval de keizer
aan de stadhouder en de Raad van Holland om te doen afkondigen dat alle ketterse
boeken van de aard van het ‘Evangelie van St. Mattheüs’ en nog enkele andere wer-
ken moesten worden verbrand. Ter verduidelijking werd toegevoegd dat dit evan-
gelie ‘qualijcken getranslateert’ was en ‘dat in de glosen zekere dwalingen’ waren
gevonden.

Voor de Nederlanden gold waarschijnlijk niet het genoemde, in het Latijn ge-
stelde Edict van Worms, maar een Nederlandse en Franse versie, gedateerd 8 mei
1521.9 Dit plakkaat richtte zich tot de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, de
ambtenaren en de onderdanen van de Nederlanden. De tekst was op bepaalde pun-
ten aangepast met het oog op de Nederlandse situatie. Het plakkaat draagt onder
andere de wereldlijke overheid op de boeken van Luther en zijn aanhangers publie-
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kelijk te verbranden ‘gevende faveur, hulpe ende bijstant, ghetrauwelick ende vul-
commelick, den boden van onsen heilighen vader den paus’. Maar deze moest niet
alleen de pauselijke gedeputeerden assisteren, maar ook eigen initiatief nemen:
‘… ende niettemin in hueren absentien […] openbaerlicken verbranden die voor-
seyde boucken, als vooren gheseyt es.’ Het plakkaat keert zich niet alleen tegen Lu-
therse boeken, maar geeft ook bepalingen met betrekking tot het uitgeven van an-
dere boeken. Zo moest een drukker of uitgever voordat hij een werk waarin de
Heilige Schrift of de uitleg daarvan op enigerlei wijze ter sprake komt voor de eer-
ste keer drukte, goedkeuring hebben van een kerkelijke ordinaris, en alleen op ad-
vies en met toestemming van de meest nabijgelegen theologische faculteit. Voor het
publiceren van niet-godsdienstige werken moest men toestemming van de stadhou-
der krijgen, op advies van de daartoe aangewezen ordinaris of diens gecommitteer-
de.10

Het verbod uit 1524 van de editie van het Mattheüs-evangelie en soortgelijke
boeken heeft de bijbelproductie niet afgeremd: in 1524 verschenen vier Neder-
landstalige edities van het Nieuwe Testament op de markt en in 1525 zelfs acht uit-
gaven van het Nieuwe Testament en twee van het Oude Testament. Tien van deze
veertien bijbeluitgaven werden in Antwerpen gepubliceerd, wat niet alleen het be-
lang van deze stad voor de boekproductie illustreert, maar ook de tolerante hou-
ding van de wereldlijke overheid in die stad.11

In totaal verschenen in de periode 1522-1545, dus in ruim twintig jaar, tachtig
Nederlandstalige bijbeldrukken.12 Zeventien van deze edities zijn complete bijbels,
allemaal gedrukt in het folioformaat. Het zijn grote boeken, vaak rijkelijk voorzien
van illustraties. Vanwege de hoge aanschafprijs waren deze bijbels voor de meeste
mensen onbetaalbaar. De andere edities zijn allemaal in klein formaat uitgegeven en
bieden vrijwel steeds alleen de tekst van het Nieuwe Testament.13 Natuurlijk waren
deze Nieuwe Testamenten goedkoper en dus voor een groter publiek bereikbaar.14

Een ruwe schatting leert dat in de periode 1520-1566 alleen al van Nederlandstali-
ge bijbels, met name Nieuwe Testamenten, ongeveer 200.000 exemplaren zijn ver-
spreid in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, op een bevolking van circa vijf-
miljoen mensen. Bijbels in de volkstaal – voor de Nederlanden niet alleen het
Nederlands, maar ook het Frans – waren in de eerste helft van de zestiende eeuw,
dat kunnen we rustig stellen, tamelijk wijdverspreid.
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Bijbelbezit

Jammer genoeg weten we niet veel van het boekenbezit van particulieren in de zes-
tiende eeuw. De informatie die we hebben, is meestal afkomstig uit verslagen van
verhoren van verdachten over het bezit van verboden boeken. Die verdachten blij-
ken meestal gewone handwerkslieden te zijn, die niet meer dan één of een paar boe-
ken bezaten, waaronder vaak een Nieuwe Testament.15 Uit de verklaringen van deze
verdachten blijkt bovendien dat regelmatig samenkomsten werden georganiseerd
bij mensen thuis of ook in de buitenlucht. Tijdens deze samenkomsten of ‘conventi-
kels’ werd soms een gedeelte uit het Nieuwe Testament door een van de aanwezigen
voorgelezen, gevolgd door een mondelinge uiteenzetting en een gezamenlijke be-
spreking. De doperse Amsterdammer Willem Boom bijvoorbeeld ontving mensen
in zijn tuin ‘daer te samen sprekende van Goodts Woort ende voorts hen becomme-
rende mitten hoenderen ende anders, dat in den thuyn te doen was’.16 Men hoefde
dus niet zelf een bijbel te bezitten om met Gods Woord in aanraking te komen. De
mondelinge overdracht van ideeën was, mede door de vele conventikels, nog steeds
groot in de zestiende eeuw. De boekdrukkunst zal dan ook eerder een stimulerende
dan een remmende werking hebben gehad op deze orale traditie. Gesprekken naar
aanleiding van een bijbeltekst vonden niet alleen tijdens georganiseerde bijeenkom-
sten plaats, maar konden ook op straat of in de winkel plaatsvinden. Geraard van der
Eecke, een leerling-metselaar uit Brugge, ‘placht ’s zomers voor zijn deur in de Bij-
bel te lezen en zette voorbijgangers ertoe aan hetzelfde te doen’.

Het beeld dat in deze paar voorbeelden naar voren komt, is dat van zelfbewuste
bijbellezers, die op eigen gelegenheid, in een niet-kerkelijke omgeving, de bijbel le-
zen en interpreteren.17 Dat beeld wordt bevestigd in een van 24 september 1525 da-
terend keizerlijke plakkaat, dat stelt dat allerlei dwalingen zijn ontstaan en gevoed
worden doordat ‘die leecke ende ongeleerde persoenen die Duytsche evangelien
ende andere geestelicke scriften dagelicx lesen nae hueren verstande ende naer die
woerden liggen, ende daervan met malcanderen diversche disputatien hebben, ne-
mende tgundt dat hemluyden behaichlick is ende nyet attenderende totten rechten
verstande’.18 Om die reden verordonneerde de keizer ‘dat van nu voertaen geen
persoenen vergaderinge sullen mogen maicken int heymelick oft int openbair om te
lesen oft spreken van die evangelie, depistole van Sinte Pauwels oft andere geestelic-
ke scriften in Latijne, Duytsche ofte Walsch, noch die selve scriften te interpreteren
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ofte up dinterpretacie ende verstant van dien te disputeren in wat manieren dattet
zij...’.

Bijbelcensuur in de Nederlanden

Op 17 juli 1526 verscheen in de Nederlanden opnieuw een keizerlijk plakkaat, ge-
richt aan de Raad van Vlaanderen. De keizer stelde daarin vast dat de ketterij nog
dagelijks toenam in Vlaanderen, ondanks de twee eerdere plakkaten.19 Als een van
de oorzaken noemde hij de geestelijken die alle mogelijke dwalingen vanaf de kansel
uitvoerig uiteenzetten, uiteraard om ze te bestrijden, maar op deze wijze juist die
dwalingen verbreidden. Maar ook had de keizer begrepen ‘dat de voorseyde dolin-
ghen ende erreuren eensdeels toecommen ende ghevoet worden, vute dien dat
leecke, simple ende ongheleerde persoonen, de Walsche ende Vlaemsche Euang-
elien ende andere heleghe ghescriften lesen naer hueren verstande ende nader der
lettre, darof met elcanderen ende bij vergaderinghen diuersche disputacien heb-
ben...’. Om die reden bepaalde de keizer nog eens uitdrukkelijk dat ‘van nv vortaen
niement, van wat state, qualité of conditie hij zij, hem en veruoordere, buuten plec-
ken ende tijden daertoe geordonneert, te houdene of present te zijne tot eeneghe
vergaderinghen van volcke, wesende ghenouch conventelick, ende ongheoorloofde
vergaderinghen, omme aldaer te lesen, spreken, confereren of predeken vande Eu-
angelien, Epistelen van Sinte Pauwels of andere ghescriften vander Helegher Scrijf-
ten, in Latijne, Vlaemsch of Walsche, noch aldaer de zelue te interpreteren of vp
tverstant van dien disputeren of confereren, in wat manieren dattet zij’. Met be-
trekking tot bijbels bepaalde het plakkaat verder dat verboden waren ‘alle Euang-
elien, Epistelen, Prophetien ende andere boucken vanden Helegher Scriftueren, in
Duytsch, Vlaemsch of Walsch, gheapostilleirt, ghegloseirt, of hebbende prefacien
off prologue, inhoudende dolinghen, erreuren of doctrine vanden voorseyden Lut-
her ende zijne adherenten...’.

Blijkbaar hadden de plakkaten niet het gewenste effect, want in de jaren daarop
verschenen nieuwe verboden en edicten, gericht op verdergaande controle van de
boekcultuur.20 Drukkers en uitgevers werden verplicht om hun naam en adres in
hun edities te publiceren, evenals plaats en jaar van uitgave en, indien van toepas-
sing, de naam van de auteur. Er verschenen in de Nederlanden plaatselijke verorde-
ningen die een nadere uitwerking gaven van de keizerlijke edicten, zowel wat be-
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treft de boekproductie als de receptie, in het bijzonder ten aanzien van de
conventikels. Het valt op dat waar het bijbels betreft, de verboden steeds specifieker
worden: afzonderlijke edities worden onderscheiden en drukkers en uitgevers wor-
den met naam genoemd. Bovendien wordt ook het profiel van het type bijbel dat
niet was toegelaten steeds duidelijker.

Zo bepaalden schepenen en raad van Kampen op 3 december 1525 dat ketterse
boeken moeten worden ingeleverd bij de burgemeesters.21 Tot die ketterse boeken
behoorde onder andere ‘het Nye Testament nyes gedruckt mitter glosen’.22 Verder
geboden zij ‘dat nyemant, hy uutheems ofte inheems, van sulcke offte dergelijcke
materien en spreecke noch vermane int cleyn noch int groet, heymelick noch open-
baer’. Op 8 januari 1530 werden in Leiden Lutherse boeken verboden.23 Dit verbod
was een plaatselijke uitwerking van een nieuw, door de Leuvense theologen opge-
steld, plakkaat uit 1529, dat op verschillende plaatsen werd uitgevaardigd.24 De edi-
ties van drie Antwerpse drukkers zijn met name genoemd: die van Jan van Ghelen,
Adriaen van Berghen en Christoffel van Ruremund. Het verbod luidde op dit punt:
‘Angaende den nyeuwen testamenten worden verboden diegene die geprent zijn
van Adriaen van bergen, christolf remonde, ende jan van gheel mit versatiën oft an-
notaciën. Dandere die by denselven personen int ’t jaer van 25 en 26 geprent zijn
sonder annotaciën, glossen oft prefatiën sijn geadmitteert [toegelaten].’ Wat opvalt
in de verschillende verordeningen is dat de nadruk niet zozeer wordt gelegd op het
karakter van de tekst zelf, alswel op bepaalde paratextuele elementen in de bijbel,
zoals glossen en voorreden, al dan niet met de toevoeging ‘met dwalingen van Lu-
ther of zijn aanhangers’.25

Bijbelcensuur in Europa

Ook elders in Europa verschenen verordeningen tegen bijbeldrukken. Zo werd in
Frankrijk in augustus 1525 de eerste verordening inzake bijbelvertalingen gepubli-
ceerd, waarin het parlement beval dat ‘aucun des livres de la saincte Scripture’
mocht worden verkocht of gedrukt zonder voorafgaande toestemming.26 Al in 1523
had de theologische faculteit van de Sorbonne, naar aanleiding van de publicatie van
de Franse bijbelvertaling van Jacques Levèfres d’Etaples, gesproken over de toelaat-
baarheid van het vertalen van de Vulgaat in het Frans, zonder echter tot een eens-
luidend standpunt te komen. Op 5 februari 1526 verordonneerde het Franse parle-
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ment dat ‘Et pour ce que plusieurs personnes au moyen de ce qu’ils lisent les livres
de la Sainte Escripture translatez de latin en francoys, sont inventeurs de plusiers
heresies, font conventicules, disputent et traitent de la foy catholique [...] la Court
[...] ordonne [...] á tous ceulx qui ont en leur possession les livres des Cantiques, du
Psaultier, Apocalypse, les Evangiles, Epistres de Sainct Paul et autres livres du vieil
et Nouveau Testament, contenus en la saincte Bible, qui ont esté de nouvel transla-
tez de latin en françois et imprimés [...] qu’ils en vuydent leurs mains et les mettent
et apportent dedens huict jours’.27 De inhoud van dit decreet doet overigens sterk
denken aan die van het plakkaat van keizer Karel, dat ook wees op het schadelijke ef-
fect van de conventikels. In 1531 keerden de Parijse theologen zich publiekelijk
tegen de bijbel in de volkstaal en de schriftstudie in de conventikels.28

Ook in Engeland verschenen al in de twintiger jaren plakkaten ter regulering
van de boekproductie. Steeds worden hierin de namen van Luther en Zwingli ge-
noemd. Ook richtten deze plakkaten zich tegen bijbels. Daarin werden met name
de bijbeledities van Tyndale genoemd. In 1530 verbood Hendrik VIII zowel de bij-
bels in de volkstaal als het lezen van de bijbel door het gewone volk.

De Leuvense index van 1546

Vanaf 1544 verschenen in West-Europa op verscheidene plaatsen indexen of lijsten
van verboden boeken; de eerste index verscheen in Frankrijk in 1544 en was opge-
steld door de theologen van de Parijse universiteit.29 Deze lijsten waren opgesteld
door de theologische faculteiten van belangrijke universiteiten en gaven lange op-
sommingen van verboden boeken, variërend van vijfhonderd tot wel duizend titels.
In totaal zijn in de zestiende eeuw 217 edities van complete bijbels of Nieuwe Testa-
menten verboden via een of meer van de gepubliceerde indexen.30 Bijna de helft
daarvan (97) betrof een volkstalige uitgave: 46 Franse, 43 Nederlandse, 4 Italiaanse
en 4 Castilliaanse edities.31 De onderbouwing van het verbod van bijbels in de indi-
ces concentreert zich op twee punten: op het karakter van de tekst zelf en verder
ook op andere elementen in een bijbel. Dat laatste wil ik illustreren aan de hand van
de Leuvense Index van 1546.

Deze index van verboden boeken was gedrukt op 9 mei 1546 en werd gepubli-
ceerd op 30 juni van dat jaar, samen met een edict van Karel V.32 Het edict stelde dat
de index was opgesteld op bevel van Karel V door de theologische faculteit van de
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Leuvense universiteit, de enige in de Nederlanden.33 De keizer was hiertoe overge-
gaan omdat, ondanks eerdere maatregelen, de drukkers doorgingen met het produ-
ceren van verboden boeken. Met nadruk vermeldde het edict dat talrijke drukkers
de tekst van de bijbel corrumpeerden door het introduceren van commentaren,
voorwoorden en registers die een niet-orthodoxe leer bevatten. Het edict bepaalde
verder dat niemand bevoegd was om een van de titels van de Leuvense index te
drukken, verkopen, bezitten of lezen. Ook vermeldde het edict verschillende con-
trolemaatregelen.

De index van 1546 wordt voorafgegaan door een uitvoerig voorwoord van de
decaan van de Leuvense faculteit. Daarin wijst hij uitdrukkelijk op het gevaar van
bepaalde bijbels in de volkstaal:

sommige van deze [bijbels] moeten zonder enige twijfel verboden worden,
met name Franse en Nederlandse [bijbels], omdat daarin de betekenis [‘sen-
sus’ in het Latijn] van de Schrift simpelweg is verdraaid, ofwel door vertalen,
ofwel door toevoegen of weglaten en die [sensus] is zo verdraaid, dat je de
oude bijbel [Vulgaat] op veel plaatsen niet meer herkent, zo groot is het ver-
schil. Er zijn andere [bijbels], die in de titel weliswaar de oude uitgave van de
Latijnse vertaler [Hieronymus] in Franse en Nederlandse vertalingen belo-
ven, maar in dat werk zelf veel invoegen dat uit het Grieks is en ondertussen
de oude editie gewoon midden uit de tekst verwijderen. Als dat zou worden
toegelaten, ontstaat onvermijdelijk heel snel een zeer schadelijke en verwar-
rende veelvormigheid van de Heilige Schrift, terwijl men juist met alle mid-
delen naar een zo groot mogelijke uniformiteit zou moeten streven.34

De voorrede richt zich niet tegen bijbels in de volkstaal als zodanig. Het sprak bo-
vendien voor zich dat een bijbelvertaling terug moest gaan op de Vulgaat, de kerke-
lijke standaardtekst van dat moment. Belangrijk was dat ook in een vertaling de
‘sensus’ van de Vulgaat intact bleef. Deze sensus van de tekst kón aangetast worden
bij de vertaling, maar dat hoefde niet. De tekst kon ook gecorrumpeerd raken door
weglatingen of toevoegingen. De vrees van de decaan voor veelvormigheid [multi-
formitas] was niet ongegrond, zoals al eerder duidelijk werd uit de verschillende
achtergronden van de Nederlandse bijbelvertalingen uit de voorafgaande periode.
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De Leuvense index van 1546 heeft in totaal 42 Nederlandse bijbeledities verbo-
den. Hiervan waren 37 gedrukt in de Nederlanden: 6 complete bijbels en 31 uitga-
ven van het Nieuwe Testament (zie tabel 1).

Behalve wat in de voorredes wordt gezegd over bijbels in het algemeen, geven
de verschillende indexen weinig of geen informatie over de feitelijke redenen voor
het verbod van elke afzonderlijke editie. De indexen voegen slechts spaarzaam een
opmerking toe aan een titel, bijvoorbeeld het niet vermelden van het verplichte jaar
en plaats van uitgave of de naam van de drukker of uitgever.35

Naam van de drukker/uitgever Jaar van publicatie

Complete bijbeluitgaven
Gepubliceerd in Antwerpen:

Liesvelt, Jacob van 1542 [L]
Peetersen van Middelburch, Henrick 1541
Vorsterman, Willem 1528 [L], 1534, 1544, 1545

Uitgaven van het Nieuwe Testament
Gepubliceerd in Antwerpen:

Batman, Jan 1542 [L]
Berch, Anthonis van den 1541 [L]
Berghen, Adriaen van 1523, 1524, 1525, 1533 [alle L]
Cock, Symon 1542 [L]
Crom, Matthias 1538 [L], 1541 [L]
Ghelen, Jan (I) van 1526 [L]
Haeghen, Anthonis van der 1541 [L]
Keyser, Merten de 1531 [L], 1535 [L]
- + Haeghen, Govaert van der 1525 [L]
Liesvelt, Jacob van 1542, 1543, 1544 [alle L]
Loe, Jan van der 1545 [L]
Mierdmans, Steven 1545 [L]
Peetersen van Middelburch, Henrick 1540, 1541 (2x)
Ruremunde, Christoffel van 1525, 1526(?), 1528(?) [alle L]
Vorsterman, Willem/Seversz. Jan 1528 [L]
Zel, Johannes (?) ca. 1529 [L]

Gepubliceerd in Leiden:
Balen, Peter Claesz. van ca. 1534 [L]
Jansz., Peter 1532 [L], 1536 [L?]
- + Seversz. die Croepel, Jan 1533 [L]

Tabel 1: verboden bijbels in de Nederlanden in 1546 ([L] = teruggaand op Luthers tekst)

Als we naar het karakter van de tekst in de verboden bijbeledities kijken, blijkt dat
30 van de 37 in Nederland gedrukte edities direct of indirect teruggaan op Luthers
tekst (aangegeven met [L] in de tabel). Dat kan natuurlijk de reden zijn geweest dat
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deze edities werden verboden. In 1546 waren echter al 45 Nederlandse bijbeluitga-
ven gepubliceerd die op Luthers tekst teruggingen. Dat houdt in dat maar tweeder-
de van deze Luther-vertalingen op de lijst van verboden boeken is terechtgekomen.

De overige zeven bijbeluitgaven op de lijst, vier complete bijbeluitgaven en drie
Nieuwe Testamenten, bieden geen Luther-tekst. Alle zeven edities geven in het
Nieuwe Testament een tekst die zelfs relatief dicht bij de Vulgaat staat. Deze edities
behoren tot een bredere groep edities van het Nieuwe Testament (zie figuur 1) die
teruggaat op de Nederlandse vertaling van Erasmus’ Novum Testamentum. Deze ver-
taling was in 1524 in Delft verschenen bij de drukker en uitgever Cornelis Letter-
snijder,36 en kan als een echte wetenschappelijke vertaling beschouwd worden.37 In
een van de voorredes wordt namelijk precies uitgelegd hoe deze tot stand is geko-
men. In de tekst zijn de passages gemarkeerd die Erasmus méér had dan de Vulgaat
en omgekeerd. Waar Erasmus’ tekst en de Vulgaat van elkaar verschillen, zijn de va-
riante lezingen uit de Vulgaat in de marge van de tekst toegevoegd.

In 1527 publiceerde de Antwerpse drukker en uitgever Michiel Hillen van
Hoochstraten een vereenvoudigde, gevulgatiseerde versie van deze Nederlandse
Erasmus-vertaling. De bewerker van de tekst verwijderde simpelweg datgene wat
Erasmus wel had en de Vulgaat niet en verving die tekstpassages waarvan een Vul-
gaatvariant in de marge was gegeven door die marginale Vulgaattekst. De titelpagi-
na van deze gereviseerde editie vermeldt dat de tekst ‘naar de Vulgaat’ was en ver-
der ‘grondig nagekeken [...] en verbeterd op die plaatsen waar die door
onzorgvuldigheid tevoren onjuist was’.38 Deze aankondiging is niet geheel onjuist,
omdat de tekst na herziening van de Delftse Erasmus-tekst relatief dicht bij de Vul-
gaat stond. Van Hoochstraten gaf deze tekst, met enkele kleine verdere aanpassin-
gen aan de Vulgaat, opnieuw uit in 1530 en 1531.39 Deze edities van Van Hoochstra-
ten hebben de basis gevormd voor diverse edities van de Antwerpse uitgevers
Willem Vorsterman en Henrick Peetersen van Middelburch.

Zeven van de twintig uitgaven van deze ‘gevulgatiseerde’ familie, zo stelden we
eerder vast, zijn verboden.40 Dat deze zeven edities verboden zouden worden, was
om ten minste twee redenen niet te verwachten. In de eerste plaats omdat er tot aan
1548 geen Nederlandse standaardvertaling van de Vulgaat beschikbaar was. Het was
dus voor de censors van de Leuvense faculteit beslist niet makkelijk om vast te stel-
len of een Nederlandse tekst een betrouwbare vertaling van de Latijnse Vulgaat gaf.
Het was om die reden ook niet zonneklaar welke vertaling toelaatbaar was en welke
niet. In de tweede plaats is het verrassend dat deze zeven edities wel werden verbo-
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den die een tekst boden die in verregaande mate was verbeterd ‘naar de Vulgaat’,
terwijl eerdere edities uit deze familie die minder ver waren ‘gevulgatiseerd’ en
waarop de verboden edities zelfs teruggingen, niet waren verboden.

Lettersnijder
NT, Delft 1524

�
Van Hoochstraten
NT, Antwerpen
1527

Vorsterman
NT, Antwerpen
1530

�
Vorsterman
NT, Antwerpen
1530

Van Hoochstraten
NT, Antwerpen
1530

� �
Vorsterman
B, Antwerpen
1531

Van Hoochstraten
NT, Antwerpen
1531

Van Hoochstraten
NT, Antwerpen
1531

�
Vorsterman
B, Antwerpen
1532

� Lettersnijder/
Van Middelburch

Vorsterman
B, Antwerpen
1534

NT, Delft 1533

Van Middelburch
NT, Antwerpen
1540

�
Van Middelburch
B, Antwerpen
1541

Van Middelburch
NT, Antwerpen
1541

Van Middelburch
NT, Antwerpen
1541

Vorsterman
B, Antwerpen
1542,

�

1543, 1544, 1545 Van Middelburch
NT, Antwerpen
1543

B=bijbel; NT=Nieuw Testament

Figuur 1: De receptie van Erasmus’ Novum Testamentum in het Nederlands
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Er is evenwel een ander argument dat kan helpen om te begrijpen waarom deze bij-
beledities werden verboden. Dat argument komen we ook tegen in het voorwoord
van de Leuvense decaan. Na het gedeelte waarin hij zich tegen de ‘veelvormigheid’
uitspreekt, keert de decaan zich tegen een ander fenomeen in verdachte bijbels,
waarbij hij in dit geval Latijnse bijbels als voorbeeld neemt:

Er zijn ook Latijnse bijbels, waarin de originele bewoording van de oude ver-
taler [= Hieronymus] zeer betrouwbaar is weergegeven, maar [waar] nu de
drukkers in de fout zijn gegaan, in die zin dat ze ofwel voorredes, of aanteke-
ningen, ofwel inleidingen op bijbelboeken, of registers overnemen uit [boe-
ken], terwijl zij niet zeker genoeg zijn van de betrouwbaarheid [van die boe-
ken]. Om die reden leest het volk zonder er erg in te hebben regelmatig mid-
den in de bijbel vele toevoegingen op de tekst, die letterlijk zijn ontleend aan
commentaren van Lutheranen [Luther en zijn aanhangers]. Zo is bijvoor-
beeld een voorrede op Job gegeven, nota bene overgenomen uit Johannes
Brentius. Een ander voegde aan de brieven van Paulus als voorwoord een ze-
ker geschrift van Philippus Melanchthon toe, in beide gevallen evenwel zon-
der de naam van de auteur te noemen.41 Zij wijken heel sterk af omdat zij mis-
leidende inleidingen voor de hoofdstukken plaatsen, waarmee zij zoge-
naamd in het kort de inhoud van een hoofdstuk willen weergeven, terwijl zij
deze gewoon opzettelijk verdraaien. Maar er is nog iets belangrijkers. In
plaatjes en indexen zijn de Schriftwoorden zelf, ook zonder enige [inhoudelij-
ke] verandering, toch vaak zo voorgesteld dat daardoor uiterst verwerpelij-
ke ketterijen binnensluipen in het volk.42

En iets verder:

Daarom hebben wij geoordeeld dat dergelijke bijbels, alhoewel verder nut-
tig, verwijderd moeten worden en weggenomen uit de handen van het volk.
Want verreweg de beste manier om ketterijen er bij het volk in te hameren,
is om valselijk de Schrift als leermeester voor te stellen: een pure dekmantel!
En niets wordt vaster geloofd, dan wat de Schrift duidelijk lijkt te leren, ze-
ker de Schrift zelf in eigen woorden. Als nu toch eens dezelfde voorzichtig-
heid zou worden betracht bij het kopen van een valse bijbel als bij het kopen
van vals geld, zodat bijbels niet zomaar overal zouden worden geprodu-
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ceerd, en niet door iedereen, en al helemaal niet met toevoegingen en ande-
re bijlagen.43

In dit gedeelte van de voorrede van de Leuvense decaan vinden we een duidelijke
verwijzing naar bepaalde ‘verdachte’ onderdelen in bijbels die we eerder ook al ge-
noemd zagen in de verschillende keizerlijke plakkaten: voorredes, aantekeningen,
inleidingen, et cetera. Daarmee is opnieuw duidelijk geworden dat een uiterst be-
langrijke component in het verbod van bijbels gericht is tegen deze paratekstuele
elementen. De reden moge duidelijk zijn: het zijn juist deze elementen die, buiten
de bijbeltekst om, ruimte kunnen bieden aan allerlei subjectieve opvattingen, waar-
onder Luthers ideeën, zoals de Leuvense decaan al duidelijk maakte in zijn voorre-
de. Het zijn ook deze elementen die een link leggen tussen bijbeltekst en theologie
en daarmee een belangrijke stimulans konden geven aan de verbreiding van allerlei
ketterse opvattingen. Niet voor niets ging het verbieden van conventikels en het
verbieden van bijbels, en dan vooral bijbels met bepaalde paratekstuele elementen,
hand in hand.

De drukkers (typographi) krijgen een zware verantwoordelijkheid op hun
schouders gelegd door de Leuvense decaan. Toch had deze verder kunnen gaan in
zijn beschuldiging aan hun adres. Er zijn immers nog andere elementen in bijbels
aan te wijzen. Deze elementen laten niet alleen zien dat de drukkers hun publicaties
heel zorgvuldig hebben vormgegeven, maar wijzen wellicht op een bepaalde geïn-
tendeerde functie van deze bijbels. De volgende voorbeelden mogen dit verduide-
lijken. In de eerste plaats is het opvallend dat van alle Nederlandse bijbeluitgaven uit
de periode 1522-1545 ruim 80% in het octavoformaat of kleiner is gedrukt. Dit
waren handige pocketbijbels, die je makkelijk bij je kon steken en ook makkelijk
kon verbergen.

Verder werd de tekst ook voor een niet-geoefende lezer toegankelijk gemaakt
door een betere presentatie. Meestal was deze gedrukt in een kolom (de edities in
folio in twee kolommen) en bovendien verdeeld in alinea’s, soms met gebruikma-
king van witregels. Deze alinea’s waren goed herkenbaar omdat de bijbeltekst daar
insprong. Ingesprongen alinea’s waren een nieuw fenomeen in Nederlandse bijbels
dat was overgenomen uit de Luther-bijbel.44 Een dergelijke duidelijke alinea-inde-
ling was bijzonder behulpzaam, mede omdat bijbels in die tijd nog geen versnum-
mering kenden.

17

VERBODEN BIJBELS



Het begin van ieder bijbelboek was aangegeven met een grote initiaal en soms
een illustratie. Aan het begin van ieder hoofdstuk werd normaliter een kleinere ini-
tiaal gebruikt. Voorafgaand aan de tekst van elk bijbelboek werd soms een voorrede
[argumentum] gegeven en aan het begin van ieder hoofdstuk een korte samenvat-
ting en/of titel. In het midden boven de hoofdtekst was gewoonlijk een koptitel ge-
drukt. Verder hadden sommige bijbels aantekeningen in de (buiten)marge, waarin
toelichtende of verklarende opmerkingen bij de bijbeltekst werden gegeven. Som-
mige bijbels gaven verwijzingen naar parallelle schriftpassages, die het mogelijk
maakten Schrift met Schrift te vergelijken. Sommige bijbels hadden een tweede re-
ferentiesysteem, bijvoorbeeld naar een leesrooster waarin de liturgische lessen
door het kerkelijk jaar heen waren aangegeven, of een kalender. Ook bevatten ze
soms andere hulpmiddelen, zoals illustraties, voorredes aan het begin van een edi-
tie, of een lijst met bijbelboeken.

In de loop van de zestiende eeuw nam het aantal van dergelijke paratekstuele
elementen in gedrukte Nederlandse bijbels langzamerhand toe. Deze ontwikkeling
in de vormgeving en inrichting van bijbels deed zich ook buiten de Nederlanden
voor. In de zogenaamde Geneefse bijbels waren eveneens dergelijke hulpmiddelen
opgenomen. Sommige van deze bijbels geven haast een basiscursus theologische
vorming in een band! Door de erin opgenomen kaarten kwam de lezer in aanraking
met bijbelse geografie, de illustraties gaven hem inzicht in architectuur en oude
geschiedenis, en theologisch werd hij gevormd door de voorwoorden en aanteke-
ningen.45 Dergelijke bijbels zullen de zelfstudie van de bijbel en het publieke debat
over bijbelteksten beslist gestimuleerd hebben.46

Had de decaan dus gelijk toen hij de ‘typographi’ ervan beschuldigde dat zij de
leken in gevaar brachten en infecteerden met ketterijen door zulke ‘verdachte’ bij-
bels, geheel onschuldig waren de drukkers zeker niet. Zij adverteerden regelmatig
op het titelblad van hun bijbeluitgaven dat deze van zekere toevoegingen waren
voorzien. Door het promoten van dergelijke bijbels hebben zij wellicht niet alleen
de markt bediend, maar ook een markt voor dergelijke bijbels gecreëerd.

Enige nuancering is hier wel op zijn plaats. Als we nog eens kijken naar de bijbel-
familie die terugging op de Delftse Erasmus-vertaling van 1524, zien we dat de
meeste bijbels op het titelblad alleen maar bepaalde elementen aankondigen, zoals
de ‘epistelen Oude Testament’ (liturgische lessen uit het Oude Testament gelezen
in de mis) en een ‘Tafel’ (een kerkelijk leesrooster voor het hele jaar). Dergelijke
elementen maakten een editie geschikt voor liturgisch gebruik en lijken niet zozeer
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een reden te zijn geweest voor verbod van de editie. En inderdaad is geen enkele van
de bijbels die slechts deze onderdelen op het titelblad aankondigden, verboden. De
bijbeledities uit deze familie die wel zijn verboden, gaven meer informatie over pa-
ratekstuele elementen op het titelblad. De verboden complete foliobijbels van Wil-
lem Vorsterman en Henrick Peetersen bijvoorbeeld kondigden op het titelblad
onder meer marginale aantekeningen aan en ook samenvattingen boven de hoofd-
stukken.47

We hadden al geconcludeerd dat de bepalingen aangaande verboden bijbels zich
niet zozeer op de bijbeltekst richtten, maar vooral op bepaalde paratekstuele ele-
menten, zoals aantekeningen, voorwoorden en samenvattingen. Het laatste voor-
beeld wekt bovendien de indruk alsof speciaal die bijbels werden verboden, die
openlijk dergelijke hulpmiddelen aanprezen. Het heeft er bovendien alle schijn van
dat informatie op het titelblad over aan- of afwezigheid van bepaalde paratekstuele
elementen een meer bepalende factor voor verbod van de editie was dan het karak-
ter van de bijbeltekst zelf. Zo is de uitgave van de complete bijbel uit 1526 van de
Antwerpse drukker Jacob van Liesvelt nooit verboden. Deze bijbel gaf evenwel een
vertaling van Luthers tekst, voorzover die in 1526 was verschenen. Het was een
grote bijbel, die niet makkelijk aan de aandacht van de censors of visiteurs kan zijn
ontgaan, zoals sommigen wel hebben beweerd. Integendeel, dit was de eerste com-
plete gedrukte bijbel in het Nederlands en die zal alleen al daarom de nodige aan-
dacht hebben getrokken. Het colofon geeft de naam van Liesvelt, evenals de datum
en plaats van uitgave. De titelpagina geeft niet meer dan de eenvoudige aanprijzing:
‘Dat Oude en dat Nieuwe Testament’.48

Ik ga nog een stap verder. Het lijkt erop alsof informatie op de titelpagina over
aan- of afwezigheid van bepaalde paratekstuele elementen beslissender is geweest
voor het al dan niet verbieden van een bijbel dan de feitelijke aan- of afwezigheid van
dergelijke elementen. We zagen al eerder dat bijbels in de familie van de Delftse
Erasmus-vertaling die slechts ‘onschuldige’ paratekstuele elementen aankondig-
den, zoals een kerkelijk leesrooster, niet werden verboden. Echter, vrijwel alle edi-
ties uit deze familie bevatten wel degelijk andere, zij het onaangekondigde, para-
tekstuele elementen, zoals een almanak of een kalender, soms zelfs ‘verdachte’
voorwoorden. Het Delftse Nieuwe Testament uit 1524 van Lettersnijder bevatte
maar liefst vier voorredes; twee edities van het Nieuwe Testament, beide uitgege-
ven door de Antwerpse drukker Vorsterman, hadden eveneens een voorrede. Dit
leidt tot de vraag hoe grondig de autoriteiten deze bijbels hebben onderzocht.
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Een ander voorbeeld van de (blijkbaar oppervlakkige) manier waarop bijbels
werden beoordeeld, is het eerder genoemde Leidse verbod van Lutherse boeken
van 8 januari 1530. Uitdrukkelijk worden hierin de uitgaven van het Nieuwe Testa-
ment genoemd, gedrukt door de drie Antwerpse drukkers Jan (I) van Ghelen,
Adriaen van Berghen en Christoffel van Ruremund die aantekeningen bevatten. De
door hen gedrukte Nieuwe Testamenten uit 1525 en 1526 zonder aantekeningen,
glossen of voorwoorden waren volgens dit Leidse document wel toegelaten.
Onderzoek van de uitgaven van het Nieuwe Testament uit 1525 en 1526 van deze
drie drukkers laat echter zien dat al deze edities (Lutherse) aantekeningen bevatten.
Het enige verschil met de eerder door hen gepubliceerde uitgaven is dat simpelweg
geen paratekstuele elementen meer op het titelblad worden vermeld, hooguit een
kerkelijk leesrooster.49

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de Leuvense censors een zwaar gewicht
hebben toegekend aan bepaalde presentatiekenmerken van bijbeledities. Op twee
manieren zou je dit opvallende fenomeen kunnen verklaren, allereerst vanuit de
praktijk van het werk van de censors. Het grote aantal werken dat door de censors
beoordeeld moest worden, zou ertoe geleid kunnen hebben dat zij zich vooral op
uiterlijke kenmerken van een bijbel zijn gaan richten. Een bevestigend antwoord op
een van de twee volgende vragen zou dan hebben geresulteerd in het verbod van een
bijbel: 1) Vermeldt de editie niet de naam van de drukker en/of de plaats of datum
van uitgave? en 2) Is duidelijk, bijvoorbeeld door aankondigingen op het titelblad,
dat de editie verdachte paratekstuele elementen bevat? De schaarse motiveringen
van verboden door de censors in de Leuvense index van 1546 bevestigen deze ver-
onderstelling.50

In de tweede plaats zou het interessant kunnen zijn om ook te kijken naar andere
presentatiekenmerken van bijbels.51 Welke andere elementen zijn gebruikt om een
bijbel aan te prijzen bij de beoogde doelgroep? En hoe is het met deze bijbels afgelo-
pen? Een van die andere kenmerken zou het prominent afdrukken van een bijbel-
tekst op het titelblad kunnen zijn geweest. Bepaalde passages uit de bijbel zouden
een zeker appel hebben kunnen doen op het geïntendeerde publiek.52 Maar datzelf-
de appel zou dan ook gevoeld kunnen zijn door de censors of visiteurs en zou om die
reden verbod van de bijbel in de hand hebben kunnen werken. Dit schijnt het geval
te zijn geweest bij het verbod van drie Nieuwe Testamenten van Henrick Peetersen
van Middelburch, uit 1540 en 1541 (twee edities). Deze drie Nieuwe Testamenten
horen ook weer tot de familie die afstamt van de Delftse Erasmus-vertaling uit
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1524. Alledrie geven ze een tekst die aansluit bij de Latijnse Vulgaattekst en ook
vermelden ze de vereiste naam van de drukker en plaats en datum van uitgave. Geen
van deze drie edities kondigt op het titelblad ‘verdachte’ paratekstuele elementen
aan en hadden die bovendien ook in werkelijkheid niet.

De edities geven alledrie op het titelblad wel de tekst van Markus 16:15-16:
‘Gaet in alle dye werelt, ende predict dat Euangelium alle creatueren. Wye dat ghe-
looft ende ghedoopt is, sal salich zijn.’53 Deze zinnen sluiten goed aan bij het reli-
gieuze leven in de Nederlanden in de eerste helft van de zestiende eeuw, zoals dat
hierboven al werd geschetst. De verzen doen een appèl op het elan van de lezer voor
de bijbel, maar stimuleren hem ook het evangelie te verkondigen, zonder enige re-
strictie. Dat van deze tekst werkelijk een appèl uitging, kan worden afgeleid uit het
feit dat 15 van de 80 Nederlandse bijbeldrukken uit de periode 1522-1545 deze
tekst uit Markus 16 op de titelpagina hebben afgedrukt.54 Het zal voor u dan ook
niet meer als een verrassing komen dat al deze edities werden verboden.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het verbieden of toelaten van bijbels
sterk afhankelijk lijkt te zijn geweest van de aanwezigheid of het ontbreken van be-
paalde paratekstuele elementen, zoals aantekeningen, voorwoorden en samenvat-
tingen boven de hoofdstukken. Vooral díe bijbels zijn veroordeeld die de aanwezig-
heid van deze elementen openlijk aanprezen. Ook andere aanstootgevende
elementen in de presentatie van bijbels, zelfs van orthodoxe bijbels, konden leiden
tot het verbieden van deze bijbels.

De genoemde paratekstuele elementen boden vaak, al dan niet direct gekoppeld
aan de tekst, ruimte aan omstreden theologische opvattingen die de lezer bij het le-
zen van dergelijke bijbels zouden kunnen besmetten met ketterijen. Het was niet
zonder reden dat het verbod van bijbels en dat van conventikels vaak hand in hand
gingen. Het tegengaan van de verspreiding van moderne theologische opvattingen,
met name van Luther en zijn aanhangers, is dan ook een belangrijke, zo niet de be-
langrijkste drijfveer geweest van de Leuvense theologen bij de bijbelcensuur.

Schrift als dekmantel

Ten slotte wil ik nog terugkomen op wat de Leuvense decaan schreef in zijn voor-
woord bij de index. Het gaat mij om de volgende zinnen:
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Want verreweg de beste manier om ketterijen er bij het volk in te hameren,
is om valselijk de Schrift als leermeester voor te stellen: een pure dekmantel!
En niets wordt vaster geloofd, dan wat de Schrift duidelijk lijkt te leren, ze-
ker de Schrift zelf in eigen woorden.

Deze zinnen illustreren treffend dat de decaan bijzonder goed doordrongen was van
het propagandistische potentieel van bijbels in zijn tijd. Het elan voor de bijbel als
bron voor kennis en geloof was in de eerste helft van de zestiende eeuw immers
groot. Wie de mogelijkheden die een bijbel als medium bood goed benutte door
bepaalde paratekstuele elementen aan de bijbeltekst toe te voegen, had een krachtig
instrument voor de verspreiding van eigen (nieuwe) ideeën. Daarmee signaleerde
de decaan een belangrijk fenomeen, dat aan het begin van de zestiende eeuw niet al-
leen in de Nederlanden, maar in heel Europa in de bijbelproductie viel waar te ne-
men, zowel in Latijnse bijbels als in bijbels in de volkstaal, zoals bijvoorbeeld bij
Luther en Tyndale.

De bijbeluitgaven van Tyndale, het Nieuwe Testament van 1525 en de complete
bijbeluitgave van 1534, staan vol met, veelal van Luther overgenomen en vertaalde
glossen, interpretatieve aantekeningen in de marge van de tekst. Tyndale was hier
een uitgesproken voorstander van, omdat daarmee de tekst zelf ongecorrumpeerd
kon blijven, zoals hij schrijft in het voorwoord op het Nieuwe Testament in zijn bij-
beluitgave van 1534.55

If the text be lefte vncorrupt, it will purge hir selfe of all maner false gloses,
how sotle soever they be fayned, as a sethinge pot casteth vp hir scome. But
yf the false glose be made the text, diligentlye oversene and correct, where-
with then shall we correcte false doctrine and defende Christes flocke from
false opinions, and from the wycked heresyes of raveninge of wolves?

De gedachte om de tekst zuiver te houden, bleek een illusie te zijn, alleen al omdat
ook Tyndale zelf bij het vertalen het reformatorisch (Luthers) gedachtegoed niet al-
leen in de marge, maar ook in de tekst zelf opnam. Zo vertaalde hij, evenals Luther,
‘penitentia’ met ‘repentance’ (berouw) in plaats van ‘penitentie’ en las de tekst ‘el-
ders’ of ‘seniors’ in plaats van ‘priests’, ‘congregation’ in plaats van ‘church’.

Luther vond het zelfs noodzakelijk om bepaalde hulpmiddelen aan de volkstalige
uitgaven van de bijbel toe te voegen ten behoeve van de interpretatie van de tekst
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door leken die de bijbel niet in de grondtalen konden lezen.56 Daarom voegde hij
voorredes aan zijn bijbeluitgaven toe. Deze voorredes maakten de lezer wegwijs in
de bijbel maar betrokken hem vooral bij enkele centrale thema’s uit Luthers theolo-
gie.57 Dat wordt reeds duidelijk in een voorwoord bij Luthers eerste uitgave van het
Nieuwe Testament in het Duits uit 1522. Deze voorrede werd vanaf 1525 eveneens
in vertaling afgedrukt in tal van Nederlandse Nieuwe Testamenten. De voorrede
opent in de Nederlandse vertaling aldus:

Het waere wel recht ende behoorlic dat dit boec sonder eenige prologhen oft
vreemde namen uut ginge, ende niet dan sinen eyghen naem ende woorden en
voerde. Maer want ter door menighe wilde bediedenisse ende prologhen den
Christeliken sin verdreven is, also datmen schier niet meer en weet, wat Evan-
gelium oft wet, nyeu oft oude testament heet. Soo eyscht den noot een bewisin-
ghe ende prologe te stellen, waer mede die simpel menschen uut haren ouden
opinien gebracht mochten worden, opten rechten wech, ende gewesen worden
wat si in desen boeck verwachten sullen. Op dat si gheen gebot oft wet en soe-
cken daer si Evangelium ende beloften gods soecken souden.58

en eindigt met de woorden:

Siet nu recht u selven also in die boecken des niewen testaments, dat ghi die op
dese maniere weet te lesen ende te belevene.

In een volgende voorrede legde Luther uit welke bijbelboeken belangrijk waren en
welke minder. Hij stelde hierin als het ware een eigen canon binnen de canon vast.

De vormgeving van de tekst, met een opvallende indeling in alinea’s, maakte aan
de niet-geoefende lezer de verhaalstructuur duidelijk. Luther aarzelde niet om de
gangbare perikopenindeling aan te passen, zodat bepaalde verzen waarop hij de na-
druk wilde leggen aan het begin van een nieuwe alinea kwamen te staan.59 Verder
voegde hij aan de tekst inleidingen toe, sterk interpreterende marginale aantekenin-
gen en illustraties. Ten slotte droeg ook de vertaling ertoe bij dat er voor de lezer
uiteindelijk weinig ruimte overbleef voor een andere interpretatie dan die van Lu-
ther zelf.

Niet alleen in volkstalige bijbels, maar ook in Latijnse bijbels vinden we deze
ontwikkeling, zoals ook de Leuvense decaan al had geconstateerd. Er verschenen
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Latijnse bijbels met voorredes en/of marginale aantekeningen van de door de de-
caan genoemde Brenz en Melanchthon, maar ook van Bugenhagen, Bullinger, Se-
bastian Münster, alsmede bijbels met Latijnse vertalingen van Luthers voorredes.60

De bijbelproductie in de eerste helft van de zestiende eeuw laat zien dat in veel
van de gedrukte bijbels niet alleen het Woord van God spreekt. Wie vaststelt hoe-
veel bijbels zijn voorzien van voorwoorden, van in het oog springende kantteke-
ningen of andere hulpmiddelen om het de lezer makkelijk te maken, komt onver-
mijdelijk voor de vraag te staan in hoeverre het reformatorische principe ‘Sola
Scriptura’ – ‘De Schrift alleen’ – een theoretisch concept is gebleven en hoeveel
nog overblijft van de theologische onderbouwing ‘Scriptura sui interpres’ – ‘de
Schrift legt zichzelf uit’. De Schrift is immers, in de concrete ontmoeting tussen
Schrift en lezer, toch steeds de Schrift geweest zoals die fysiek, in de vorm van die
ene gedrukte bijbel, voorhanden was.

Het zal u, dames en heren, nu niet meer verbazen dat we in ons onderzoek aan
de Universiteit van Amsterdam aan deze paratekstuele kenmerken van bijbels bij-
zondere aandacht geven. Dit onderzoek richt zich op boek-, kerk-, kunst- en cul-
tuurhistorische aspecten van alle in België en Nederland gedrukte bijbels. Ik heb u
vanmiddag aan de hand hiervan iets willen laten zien van de bijdrage die het boek-
historisch onderzoek kan leveren aan de geschiedenis van godsdienst en cultuur.

Plannen voor de toekomst

Met de vermelding van dit onderzoek, dat in samenwerking met de Katholieke Uni-
versiteit te Leuven wordt uitgevoerd, ben ik terechtgekomen bij het werk waarvoor
ik aan deze universiteit ben aangesteld, namelijk het onderzoek naar het Nederland-
se godsdienstige boek. Wie mijn academische achtergrond kent en weet dat het om
een persoonlijk hoogleraarschap in deeltijd gaat, begrijpt dat aan de leeropdracht
de bijzin toegevoegd had kunnen worden: ‘met name van de Bijbel’. Het genoemde
bijbelproject zal in de komende jaren ongetwijfeld veel van mijn tijd blijven vragen.
Wel streef ik ernaar om daarnaast, binnen het brede spectrum van de studie van het
Nederlandse godsdienstige boek, ook andere activiteiten te ontplooien.

Het ligt voor de hand om voor nieuwe initiatieven samenwerking met collega’s
te zoeken, allereerst uiteraard met de collega’s van de Vrije Universiteit. De twee
Amsterdamse universiteiten hebben beide prachtige, elkaar aanvullende collecties
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op het gebied van het religieuze boek. Verder zijn er binnen Amsterdam meer in-
stellingen die zich bezighouden met onderzoek naar en collectievorming van het re-
ligieuze boek, zoals de Bibliotheca Philosophica Hermetica, met indrukwekkende
collecties onder andere op het gebied van de hermetische filosofie, en de biblio-
theek van de Portugese synagoge Ets Haim, de oudste nog functionerende joodse
bibliotheek ter wereld. Iedereen weet dat in Amsterdam prachtige schilderijen van
Rembrandt en Van Gogh zijn, maar wie weet dat Amsterdam op het gebied van boe-
ken vergelijkbare grootheden herbergt? Hier kan een gezamenlijke presentatie on-
getwijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan de bekendheid van dit fraaie
Amsterdamse bezit. Verder hoop ik samen met anderen landelijk en internationaal
een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de studie van het religieuze
boek. Zo is er een nieuw initiatief van vertegenwoordigers uit de onderzoek- en
bibliotheekwereld van UvA, VU en de Universiteit Leiden om te komen tot lande-
lijke ontsluiting van het religieuze boek. Voor de studie van het (oude) religieuze
boek, zowel in onderzoek als onderwijs, zal digitale ontsluiting een steeds belang-
rijker rol gaan spelen. Het ligt voor de hand om in dit verband naar een bundeling
van expertise tussen universiteit en (wetenschappelijke) uitgeverij te streven.

Ten slotte streef ik ernaar ook de studenten in contact te brengen met het we-
tenschappelijk onderzoek en om hen zoveel mogelijk, via kleine deelprojecten bin-
nen het lopend onderzoek, daarin te laten participeren.

Zeer gewaardeerde toehoorders, aan het einde gekomen van mijn rede wil ik graag
enige woorden van dank uitspreken. Allereerst wil ik de Universiteit van Amster-
dam, in het bijzonder het College van Bestuur en de decaan van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Deze door
u ingestelde leerstoel is volstrekt nieuw en heeft, voorzover mij bekend is, geen
voorbeelden. Ik zie het als mijn taak hieraan gezicht te geven en zal naar mijn beste
vermogen trachten uw verwachtingen waar te maken.

Ik wil ook mijn leermeester Kees Augustijn bedanken. Bij u was ik tijdens mijn
studie student-assistent, volgde ik mijn hoofdvak Kerkgeschiedenis en ben ik later
ook gepromoveerd. Ik heb heel veel van u geleerd. Natuurlijk de fijne kneepjes van
het vak, maar ook hoe je door anderen serieus te nemen, soms het beste in hen bo-
ven haalt. Uw colleges stonden daarom bekend en zo heb ik dat ook ervaren. In de
fase na mijn promotie was jij, Tjitze Baarda, degene die mijn wetenschappelijke car-
rière een impuls gaf, toen je me uitnodigde een jaar te komen werken in het NIAS in
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Wassenaar. Ook jou wil ik bedanken. Hier wil ik tevens Christoph Burger danken
voor zijn voortdurende steun bij de ontplooiing van mijn wetenschappelijke loop-
baan.

De collega’s van Boekwetenschap, Jos Biemans, Frans Janssen, Lisa Kuitert, Piet
Verkruysse, Piet Visser en, in een eerder stadium, Hannie van Goinga en Paul
Hoftijzer, wil ik danken voor de hartelijke ontvangst in hun midden. Hopelijk zal ik
de komende jaren nog veel van jullie leren en genieten. Lisa, ik hoop nog lang even
plezierig met je samen te werken in deze mooie leerstoelgroep Boekwetenschap.
Bijzonder vriendelijk zijn ook onze ganggenoten van Archief- en Informatieweten-
schap, zoals mijn kamergenoot Henk Voorbij. John Mackenzie Owen, toen ik net
op de UvA was aangesteld en soms moeite had mijn weg te vinden, stond jouw deur
steeds voor me open.

Verder wil ik de medewerkers aan het bijbelproject noemen, vrijwel allemaal
oud-studenten Boekwetenschap: Gwendolyn Verbraak, Hinke Bakker, Mark Aalde-
rink en Rickey Tax. Jullie zijn een fantastisch team, met wie het zeer goed werken
is. Piet Visser, wij zijn de laatste jaren samen op verschillende fronten actief ge-
weest, dat geeft een band. Je oprechte betrokkenheid en vriendschap hebben veel
voor mij betekend. Voor jouw bijdrage aan de totstandkoming van deze leerstoel
ben ik je heel veel dank verschuldigd. Wetenschap kan genieten zijn, samenwerking
met collega’s ook. Met jou is het steeds genieten geweest. Ik hoop dan ook dat we
onze samenwerking nog lang zullen voortzetten, vanuit welke positie of universiteit
dan ook.

Ik wil ook mijn beide ouders bedanken voor de wijze waarop ze hebben bijge-
dragen aan mijn persoonlijke vorming. Jullie hebben mij niet alleen op diverse ma-
nieren gesteund in mijn studie, maar mij tevens een levensinstelling meegegeven
waarop ik in mijn leven kan bouwen. Ik ben blij en dankbaar mijn leven te delen met
jou, lieve Miriam, en onze twee kinderen Jelle en Maartje. Wat zou het leven zonder
jullie zijn.

Het laatste woord richt ik tot de studenten, om wie het in deze instelling toch
voor een heel belangrijk deel draait. Jullie hebben het voorrecht te studeren aan een
universiteit met een prachtig historisch boekenbezit. Jullie hebben daarmee een
deel van de culturele rijkdom van het verleden in handen. Letterlijk, want de fraaie
middeleeuwse handschriften en kostbare oude drukken mogen wij als boekweten-
schappers op college gewoon vasthouden. Een voorrecht. Ik hoop dat we samen in
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de komende jaren de nieuwsgierigheid, die toch de drijfveer van de wetenschap is,
nog vaak kunnen delen.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Met dank aan Kees Augustijn, Piet Visser, Wim Heijting en Paul van Oosten voor hun
nuttige aanwijzingen bij een eerdere versie van deze tekst. De hier gepresenteerde stu-
die borduurt voort op mijn bijdrage in Paratext and Megatext as Channels of Jewish and Chris-
tian Traditions (te verschijnen, Leiden 2003, Brill).
Voor een algemeen overzicht van de boekproductie in deze periode zie de bibliografi-
sche standaardwerken van W. Nijhoff & M.E. Kronenberg, Nederlandse Bibliografie van
1500 tot 1540, 3 dln., ’s Gravenhage 1923-1971; E. Cockx-Indestege (et al.), Belgica ty-
pographica 1541-1600:catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regi-
onibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt, 4 dln., Nieuwkoop 1968-1994 en P. Valkema
Blouw, Typographia Batava 1541-1600 in ordinem digessit A.C. Schuytvlot, 2 dln., Nieuw-
koop 1998.
Voor de productie van godsdienstige boeken zie A.G. Johnston, ‘L’Imprimerie et la
Réforme aux Pays-Bas’ en A.G. Johnston & J.-F. Gilmont, ‘L’Imprimerie et la Réforme
à Anvers’, in J.-F. Gilmont (red.), La Réforme et le livre. l’Europe de l’imprimé (1517 - v.
1570), Parijs 1990, resp. 155-190 en 191-216.
Voor de productie van Nederlandse bijbels zie A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelver-
talingen/Dutch Translations of the Bible 1522-1545, BBN 33, Nieuwkoop 1997, i.h.b.
13-26, en ook C.C. de Bruin (herz. door F.G.M. Broeyer), De Statenbijbel en zijn voorgan-
gers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637, Haarlem/Brussel 1993,
i.h.b. 63-136.

2. P.M.H. Cuijpers, Teksten als koopwaar: vroege drukkers verkennen de markt. Een kwantitatieve
analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de ‘lezershulp’in de secu-
liere prozateksten, BBN 35, Nieuwkoop 1998, 99, stelt dat, uitgaande van het productie-
volume en niet van het aantal titels, bijbels ongeveer 20 procent van de totale boekpro-
ductie van het gedrukte Nederlandse boek in de periode 1477-1540 hebben uitgemaakt.

3. In de periode 1500-1540 verschenen 90 Nederlandse, 87 Latijnse, 26 Engelse, 21 Fran-
se, 9 Griekse en 3 Deense bijbeledities, en 1 Italiaanse.

4. G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, Antwerpen/Amsterdam 1996, 66.
Ruim 55 procent van alle bekende titels uit de periode 1500-1540 is bovendien in Ant-
werpen geproduceerd.

5. A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen, 237-241. Voor de tekst van het boek
Jesaja bijvoorbeeld liet Liesvelt de Latijnse tekst uit Oecolampadius’ commentaar op Je-
saja uit 1525 vertalen.

6. Zie A. den Hollander, ‘Dat oude ende dat nieuwe testament (1526). Jacob van Liesvelt
en de nieuwe markt voor Bijbels in de zestiende eeuw’, in Jaarboek voor Nederlandse boek-
geschiedenis 6, Leiden 1999, 105-122, i.h.b. 114-118.
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7. A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen, 37-40, 261-263.
8. P. Fredericq e.a. (red.), Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae,

5 dln., Gent/’s-Gravenhage 1889-1902, dl. 4 (1900), 265-266 (nr. 205).
9. Zie Corpus documentorum inquisitionis, dl. 4, 58-76 en de in dit deel opgenomen ‘Aantee-

kening op het edict van Worms tegen Luther (8 mei 1521) van A. van Renterghem
(504-507). De Nederlandse tekst is aanzienlijk langer dan de Franse.

10. ‘Ende omme occasie te schuwene dat tfenijn vander valscher doctrinen ende quaeden
exemplen niet eer en worde ghestroijt al kerstenhede duere ende dat die excellente con-
ste van boucken te prenten alleenlic sij ghehantiert tot goeden ende lovelicken ghe-
bruucken, (ghehadt hier op rijpen raet ende deliberatie) wilen wij, en van onser keijse-
licker ende conincklicker macht bevelen ende ordonneren bij desen statute ende bevele,
twelcke wij willen ende wisen stadt te crighene, cracht ende macht te hebbene van een-
der eewigher onverbrekelicker wet ende loye, dat voordan, op de verbuerte van live
ende van goede, negheene bouckvercooper, librarier, prenter ofte andere, wie dat hij zij,
ons ondersate wesende, hem en vervoordere te prentene oft te doen prenten, in wat
plaetsen dat het zij, eenege boucken ofte ander eenigh gheschrifte, hoedanigh dat het zij,
daer inne mentie ende vermaen ghemaect worde van den helighen gheschrifte oft der in-
terpretacie der zelver, hoe luttel dat zij, zonder eerst te hebbene oorlof van den ordinaris
van der plaetsen oft zijnen daertoe ghecommiteerden, metten advise ende consente van-
der faculteijte van der theologien vander naester universiteijt, approberende (onder den
zeghele van der zelver universiteijt) de zelve boucken ende schriftueren. Ende als an-
gaende den anderen boucken, niet roerende oft tracterende van den gheloove oft den
helighen gheschriften, willen wij dit voorschreven decreet insgelicx onderhauden heb-
ben, behaudelick dat ghenough wesen zal te hebbene tconsent van ons ofte van onsen
stadthaudere, die doen zal bij advise van den ordinaris van der plaetsen ofte zijnen ghe-
committeerden in dezen, ende dit voor de eerste reijse int prenten der voorseijder
boucken’; zie Corpus documentorum inquisitionis, dl. 4, 75. Een voorbeeld van de plaatselij-
ke uitwerking van dit plakkaat te Antwerpen is de verordening van 14 februari 1525; zie
Corpus documentorum inquisitionis, dl. 4, 309-310. In Antwerpen waren de straffen op o-
vertreding: kans op verbeurdverklaren van de boeken in kwestie, verlies van poorter-
schap en verbanning voor een periode van tien jaar uit stad en markgraafschap.

11. Van deze veertien uitgaven bood slechts één een volledige Vulgaatvertaling en één deels
een Vulgaat-, deels een Luther-vertaling. Het grootste deel bood een Luther-vertaling
en een deel een vertaling van Erasmus’ tekst.

12. Daarvan verschenen in deze periode nog negen heruitgaven.
13. Van de 72 edities in klein formaat gaven 67 alleen de tekst van het Nieuwe Testament (of

een deel daarvan) en 5 alleen van het Oude Testament (of een deel daarvan).
14. Zie bijvoorbeeld G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, 72-73.
15. Zie W. Heijting, ‘Ziet daer staedt ghescreven ende ’t es zo’, in Mensen van de Nieuwe Tijd.

Een Liber amicorum voor A. Th. van Deursen, Amsterdam 1996, 19.
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16. Dit voorbeeld en het hierna genoemde zijn ontleend aan W. Heijting, ‘Ziet daer staedt
ghescreven ende ’t es zo’, 17-18.

17. Zie ook het prachtige voorbeeld uit Dikkelvenne, in W. Heijting, ‘Ziet daer staedt ghe-
screven ende ’t es zo’, 14.

18. Voor de tekst van dit plakkaat zie Corpus documentorum inquisitionis, dl. 5 (1902), 1-5. Dit
plakkaat was gericht tot de Raad van Holland.

19. Corpus documentorum inquisitionis, dl. 5 (1902), 142-148. Zie over bijbelcensuur in de Ne-
derlanden W. François, ‘De Leuvense theologen en de eerste gedrukte bijbels in de
volkstaal (1522-1533). Een feitelijk gedoogbeleid?’, in 2003 te verschijnen in Trajecta.

20. Zie M.E. Kronenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers in de hervormingstijd (Patria
44), Amsterdam 1948, 9-27. Ook elders in West-Europa, zoals in Italië, Engeland en
Frankrijk, verschenen bepalingen tegen verboden boeken, met name van Luther. Zie
J.M. de Bujanda e.a., Index de l’Université de Paris, 1544, 1545, 1547, 1549, 1551, 1556,
Index des livres interdits, dl. I, Genève 1985, 13-14.

21. Corpus documentorum inquisitionis, dl. 5 (1902), 71-72.
22. Mogelijk gaat het hier om Dat gants Nyewe Testament, recht grondelick verduytschet. Met seer

geleerden ende richtigen voerreden, ende der swaerster plaetsen korte, mer goede verklaring. Dit
Nieuwe Testament verscheen op 26 oktober (?) 1525 te Deventer bij de drukker Albert
Pafraet. De tekst bood een vertaling van de Luther-tekst uit de eerste editie van 1522,
uit een druk van Adam Petri te Basel en interlineair glossen; zie A. den Hollander, De Ne-
derlandse Bijbelvertalingen, 304-306.

23. Zie voor dit verbod L. Knappert, ‘De index librorum prohibitorum te Leiden in 1530
(I)’, in Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 4, 224-227.

24. Zie voor dit plakkaat P. Fredericq, ‘Les placards du 14 octobre et du 31 décembre 1529
contre les protestants des Pays Bas’, in Mélanges Godefroid Kurth.Recueil de mémoires relatifs
à l’Histoire, à la Philologie et à l’Archéologie, dl. 1, Mémoires historiques, Luik/Parijs 1908,
255-260. De straffen op het bezit van verboden boeken werden hier voor het eerst ge-
lijkgesteld aan die voor ketterij: de dood en verbeurdverklaring van alle goederen.

25. Natuurlijk diende een vertaling de oude tekst, de Vulgaat, volgen.
26. Zie F.M. Higman, Censorship and the Sorbonne.A bibliographical study of books in French censu-

red by the Faculty of Theology of the University of Paris, 1520-1551, Genève 1979, 77-78.
Deze studie geeft een diepgaande analyse van de boekcensuur in Frankrijk in de eerste
helft van de zestiende eeuw en een goed inzicht in de taakverdeling tussen de verschil-
lende juridische organen in Frankrijk in die periode.

27. Idem, 79-82.
28. Over de Parijse censuurmaatregelen en de invloed op de Leuvense theologen zie W.

François, ‘De Leuvense theologen en de eerste gedrukte bijbels in de volkstaal
(1522-1533). Een feitelijk gedoogbeleid?

29. Deze indices zijn vrijwel alle uitgegeven door De Bujanda in de 10-delige reeks Index des
livres interdits.
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30. J.M. de Bujanda (red.), Thesaurus de la Littérature interdite au xvi
e siècle.Auteurs,ouvrages,édi-

tions avec Addenda et corrigenda, in Index des livres interdits 10, Genève 1996, 745-751.
31. Verder zijn nog twee tweetalige – Latijn/Engels – edities verboden.
32. Zie J.M. de Bujanda (red.), Index de l’Université de Louvain 1546,1550,1558,in Index des li-

vres interdits 2, Genève 1986. De editie opent met een keizerlijk privilege aan de druk-
ker/uitgever Servatius Sassenus om de index te mogen drukken en te verkopen.

33. De index gaf niet alleen een lijst van verboden boeken, maar onder meer ook strenge
voorschriften voor de boekhandelaren: zo moesten zij een inventaris geven van hun boe-
ken en moesten alle boeken bestemd voor de jeugd zijn goedgekeurd door de universi-
teit (daartoe was in de index ook een lijst opgenomen van toegelaten boeken voor de
jeugd).

34. ‘sunt inter illa quorum damnatio dubium nullum habet, Gallica praesertim, & Teutoni-
ca, propterea quod in ipsis scripturarum sensus simpliciter sit corruptus, vel transferen-
do, vel addendo, vel omittendo, atque ita corruptus ut biblia vetera locis multis non
agnoscas, tanta est diversitas. Sunt alia, quae titulo quidem veterem Latini interpretis
editionem teutonicis gallicisque versionibus promittunt, sed in ipso iam opere admis-
cent multa, quae sint Graecorum, sublata interim vel e medio contextu editione veteri.
Quod si permittitur, necessario existet brevi turpissima scripturae divinae confusio at-
que multiformitas, quam modis omnibus haberi oportebat quam maxime uniformem’;
zie fol. 19v-20r van de Leuvense index van 1546, in J.M. de Bujanda (red.), Index de
l’Université de Louvain 1546, 1550, 1558, 405. De voorrede telt ca. 900 woorden
(17v-22r).

35. De Leuvense Index voegt bijvoorbeeld ‘absque anno impressionis’ (zonder jaar van pu-
blicatie) toe aan de vermelding van het Nieuwe Testament door Govaert vander Hae-
ghen uit 1525; zie J.M. de Bujanda (red.), Index de l’Université de Louvain 1546, 1550,
1558, 124-125.

36. Zie A. den Hollander, ‘De edities van het Nieuwe Testament door de Delftse drukker
Cornelis Henricksz. Lettersnijder’, in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis/Dutch Re-
view of Church History 75 (1995), 165-187.

37. Niet eerder is de totstandkoming van een Nederlandse bijbelvertaling zo expliciet ver-
antwoord.

38. ‘nae der ouder ende gemeynder translacien [...] diemen oick toescrijft Sinte Hierony-
mo’, en verder: ‘Met groter nersticheyt weder ende weder om doersien, ende ghebe-
tert in sommighe plecken, dair si te voren by eenighe onachsaemheyt in onbequame
was.’ Beide teksten zijn ontleend aan A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen
1522-1545, 336.

39. Alle edities uit deze groep van na 1530 geven een vrijwel onveranderde tekst, afgezien
van enkele kleine verdere aanpassingen aan de Vulgaat.
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40. Van Vorsterman zijn verboden de uitgaven van de complete bijbel uit 1534, 1544 en
1545 en van Henrick Peetersen van Middelburch de complete bijbeleditie van 1541, als-
ook zijn uitgaven van het Nieuwe Testament uit 1540 en 1541 (2x).

41. Helaas heb ik tot op heden nog geen in de Nederlanden gedrukte Latijnse bijbeleditie
gevonden die voor het boek Job een dergelijke voorrede heeft of waarin een geschrift
van Melanchton als voorrede is opgenomen. Bekend is natuurlijk dat in 1527 een com-
mentaar van Brentius op Job verscheen. Er is wel een voorbeeld bekend van een bijbel
die voor 1546 buiten de Nederlanden is gedrukt waarin als voorrede Brentius’ Prooemi-
um in Sacros Libros is opgenomen, namelijk die van Nikolaus Wolrab voor Sebastian
Reusch, Leipzig 1543/1544. Verder is in 1521 in Wittemberg bij Melchior Lotter een
uitgave gedrukt van de brieven van Paulus met als voorrede Melanchthons Hactenus epis-
tolam quam ad Romanos. Daarnaast zijn ook voorbeelden bekend van buiten de Nederlan-
den gedrukte Latijnse bijbeluitgaven waarin de inleidingen op de bijbelboeken of de aan-
tekeningen op de bijbeltekst teruggaan op werken van Melanchthon. Voor voorbeelden
zie Die Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, Afd. I, Bd. 4,1-4,3,
Lateinische Bibeldrucke,Stuttgart/Bad Cannstatt 2002, dl. 4,1 (1454-1564), respectieve-
lijk de nrs. D539; D295; D336.

42. ‘Sunt rursum Latina biblia, in quibus vetus veteris interpretis contextus optima fide red-
ditur, caeterum hoc peccant typographi, quod vel praefationes, vel annotationes, vel li-
brorum argumenta, vel indices denique ab iis sumunt, quorum fidem non satis comper-
tam habent. Ita populus in mediis saepe bibliis imprudens legit multa ex Lutheranorum
commentariis ad verbum desumpta. Sic praefatio in Iob sumpta est, si superis placet, ex
Ioanne Brentio. Alius Paulinis epistolis addidit praefationis loco scriptum quoddam Phil-
lippi Melanchtonis, sed tacitis utrobique authorum nominibus. Quidam etiam vehemen-
ter exorbitant in proponendis capitulorum falsis argumentis, quibus summatim reddere
videri volunt sententiam capituli, cum eandem studio simpliciter evertant. Iam est et ali-
ud maius adhuc. Saepe in imaginibus et indicibus ipsa scripturae verba, nihil etiam muta-
ta, sic proponuntur tamen, ut per ea populo insinuentur damnatissimae haereses.’

43. ‘Proinde nos biblia talia, quamvis alioqui commoda, iudicavimus auferenda, populoque
e manibus eripienda. Ad errores enim populariter stabiliendos longe prima via est, falsus
scripturarum praetextus, et obtentum quasi magisterium. Nihilque securius creditur,
quam quod scriptura docere, vel suis ipsa verbis, expresse videatur. Atque utinam quae
diligentia adhibetur comendo [lees: coemendo] monetae adulterio, eadem adhibeatur
aliquando comendo adulterio scripturae, ut biblia saltem neque ubivis excuderentur, ne-
que a quovis, certe cum additionibus et aliis appendicibus.’

44. Zie hiervoor F.A. Janssen, ‘The rise of the typographical paragraph’, dat in 2003 zal ver-
schijnen in Intersections. Yearbook for early modern studies. Ingesprongen alinea’s komen al-
dus Janssen vóór ca. 1550 zelden voor, en worden daarvoor in ieder geval niet conse-
quent toegepast. Bij Duitstalige bijbels, in het bijzonder Luthers vertaling (bijv. Witten-
berg, H. Luft, 1534), worden de alinea’s consequent ingesprongen (soms bovendien nog

33



een witregel), wat ook bij andere werken van Luther wordt gedaan (bijv. An den Christ-
lichen Adel deutscher Nation, Wittenberg, M. Lotter II, 1520) en in werken van andere
protestanten (bijv. C. Schwenckfeld) voorkomt.

45. Zie F. Higman in ‘Without great effort, and with pleasure: Sixteenth-Century Genevan
Bibles and Reading Practices’, in O. O’Sullivan (red.), The Bible as Book, dl. 3: The Refor-
mation, (Londen) 2000, i.h.b. 117-121. In zijn bijdrage bespreekt Higman uitvoerig de
octavo-editie van de bijbel die in 1559 werd gedrukt door de Geneefse uitgevers Nicolas
Barbier en Thomas Courteau. Op blz. 121 gebruikt hij de uitdrukking ‘do-it-yourself
kit for church life and worship’ voor deze bijbel.

46. Niettemin is enige voorzichtigheid geboden. Er ontbreekt ons te veel informatie om
met zekerheid te kunnen zeggen dat deze bijbels werkelijk zo zijn gebruikt als waarvoor
ze gemaakt schijnen te zijn. Voor het volledige programma van de theologische vorming
zal men zeker ook naar de talrijke catechismi moeten kijken.

47. De volledige titel van de bijbel door Henrick Peetersen van Middelburch uit 1541 luidt:
‘Den Bibel. Tgheheele Oude ende Nyeuwe Testament met groter neersticheyt na den
Latijnschen text ghecorrigeert. Ende op ten cant des boecx dye alteratie, dye Hebreeu-
sche veranderinge, na der Hebreeuscher waerheyt, der boecken die int Hebreeus zijn,
ende dye Griecsche, der boecken dye int Griecx zijn, ende ooc op den cant ghestelt die
oorspronghen van steden, landen ende Conincrijcken, ende by wat Coninck van Israel
dat gheregneert hebben Heydensche Coninghen, ende Propheten, ende dinhoudt voor
dye Capittelen ghestelt. Ende is geprent uut een autentijcke Copie, dye welcke toegela-
ten is geweest te prenten. Cum Gratia et Privilegio. Item oock een schone seer profite-
lijcke Tafele, om te vinden in der heyliger schrift, wat men hebben wil, dye welcke noyt
ghedruct en is gheweest’ (titel uit het exemplaar Amsterdam UB, sign. 1150 A 14).

48. Zie A. den Hollander, ‘Dat oude ende dat nieuwe testament (1526). Jacob van Liesvelt
en de nieuwe markt voor Bijbels in de zestiende eeuw’, 119-120.

49. Een uitzondering vormt het Nieuwe Testament door Christoffel van Ruremund gedrukt
in 1526. De tekst in deze editie is niet geannoteerd en er zitten geen voorwoorden in.
Het titelblad vermeldt uitdrukkelijk dat de uitgave is ‘ghedruct sonder glosen, ende pro-
loghen’.

50. Gebruikelijke formuleringen zijn ‘absque anno (et loco) impressionis’; ‘absque nomine
impressoris’; ‘cum annotationibus ...’ [bijv. Sebastiani Munsteri]; ‘cum praefatione...’
[bijv. Henrici Bullingeri].

51. Zie over presentatiekenmerken van vroege drukken Y.G. Vermeulen, Tot profijt en genoe-
gen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige teksten 1477-1540, Groningen
1986, 265-271, i.h.b. 268-269. Op het gebied van presentatiekenmerken van bijbels is
deze studie niet bijzonder diepgravend.

52. Aldus de suggestie van C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 94.
53. De tekst is overgenomen van het titelblad van het Nieuwe Testament van Henrick Pee-

tersen van Middelburch uit 1540, het exemplaar bevindt zich in Kopenhagen KB , sign.
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82, 316, 8°, S-1977; zie voor een afbeelding A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelverta-
lingen 1522-1545, 450.

54. De tekst van Markus 16:15-16 is afgedrukt op de titelpagina van het Nieuwe Testament
in de edities van: Willem Vorsterman uit 1528; Willem Vorsterman/Jan Seversz. uit
1529 (beide als deel van een complete bijbeluitgave); Hiero Fuchs uit 1525, Merten de
Keyser/Govaert van der Haeghen uit 1525; Jan (1) van Ghelen uit 1526, 1528 en 1530;
Peter Jansz. uit 1532 en 1533; Adriaen van Berghen uit 1533; Henrick Peetersen van
Middelburch uit 1540, 1541 en 1543; Matthias Crom uit 1541. Zie A. den Hollander, De
Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545, resp. de nrs. 32, 32-a, 13, 15, 22, 30, 34, 44, 48,
47, 52, 62, 68, 74, 63 van de bibliografische lijst.

55. Zie W.E. Slights, Managing Readers. Printed Marginalia in English Renaissance Books, Ann
Arbor 2001, 101-127, i.h.b. 108, waar het aangehaalde citaat uit het Nieuwe Testament
van Tyndale van 1534 is te vinden, evenals de voorbeelden voor deze vertaling.

56. W. Schwarz, Principles and Problems of Biblical Translation.Some Reformation controversies and
their background, Cambridge 1955, 167-212, i.h.b. 208-212. De Luther-bijbel werd niet
alleen door leken gebruikt, maar ook door predikanten en theologen; zie M.U.
Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, Berkeley/Los Angeles/Londen 1994,
129.

57. Zie H. Bornkamm, Luthers Vorreden zur Bibel, 11, die Luthers bijbelvoorredes ‘eine kurze
Summe seiner ganzen Theologie’ noemt.

58. De tekst is overgenomen uit de Nederlandstalige editie van het Nieuwe Testament, ge-
drukt in 1525 door de Antwerpse uitgever en drukker Christoffel van Ruremund, uit
het enige nog bekende exemplaar Zürich Zentralbibliothek, sign. XXVIII 414a; zie A.
den Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545, 311-313. De schrijfwijze van
u/v/w en i/j is genormaliseerd.

59. M.U. Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 109-130, i.h.b. 122-123.
60. Voorbeelden zijn eenvoudig te vinden via het persoonsregister in Die Bibelsammlung der

Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart Abt. I, dl. 4,1-4,3, Lateinische Bibeldrucke
1454-2001. Dl. 4,1 behandelt de bijbels uit de periode 1454-1564; het register bevindt
zich achterin in dl. 4,3.
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